
PROJEKT 

Uchwała Nr VI/25/19 

Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny 

z dnia 8 października 2019 r. 

 

w sprawie wyrażenia opinii Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny dot. prośby mieszkańców 

rejonu ul. Róży Ostrowskiej, Reymonta i Leśny Stok 

odnośnie lokalizacji wybiegu dla psów 

 

Na podstawie §15 ust. 1 pkt 14 i 15, Statutu Dzielnicy Wrzeszcz Górny stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1183/14 

Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Wrzeszcz Górny (Dz. Urz. Woj. 

Pomorskiego z 30.05.2014 r., poz. 2016 z późn. zm.). 

 

Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny wyraża poparcie dla petycji mieszkańców w sprawie 

lokalizacji wybiegu dla psów na działkach nr 3/17 i częściowo 3/20 obręb 40 (w rejonie ul. 

Reymonta i Trasy Słowackiego) w Gdańsku, przy czym - biorąc pod uwagę ograniczenia 

terenowe (w tym niewielki obszar, bezpośrednie sąsiedztwo ciągów pieszych oraz miejskiej 

infrastruktury) - wnioskuje o urządzenie tutaj miejsca sąsiedzkich spotkań właścicieli psów, 

wyposażonego w ławkę, śmietnik oraz tabliczkę przypominającą o uprzątnięciu psich 

odchodów, bez stałego ogrodzenia. 

 

Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny postuluje ponadto wykonanie krótkiego żywopłotu 

pomiędzy zadaszeniami zejść do przejścia podziemnego. Wskazane jest także, aby trawa 

na tym obszarze była regularnie koszona i sprzątana, zaś teren nie może być przeznaczony 

pod tzw. łąkę kwietną. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący 

Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny 

 

 

Maciej Kałas  



PROJEKT 

UZASADNIENIE 

 
Mieszkańcy rejonu ulic Róży Ostrowskiej, Reymonta oraz Leśny Stok zwrócili się 9 kwietnia 

2019 r. z petycją do Prezydent Miasta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz z wnioskiem o 

utworzenie wybiegu dla psów na terenie przyległym bezpośrednio do zejść do przejścia 

podziemnego przy Trasie Słowackiego – ul. Reymonta (działki nr 3/17 i częściowo 3/20 

obręb 40). 

4 czerwca 2019 r. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni zwrócił się do Rady Dzielnicy Wrzeszcz 

Górny z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Ze względów formalnych sprawa nie 

mogła zostać rozpatrzona na sesji 11 czerwca br. (zgodnie ze statutem treść uchwał należy 

przedstawić co najmniej siedem dni przed sesją, po wcześniejszym poddaniu jej dyskusji 

przez Radnych) oraz 4 lipca br. (sesja została poświęcona wyłącznie tematyce zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego).  

Uchwała została skierowana na pierwszą sesję po przerwie wakacyjnej tj. 8 października br. 

Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny postanowiła skontaktować się z Przedstawicielką 

Mieszkańców, która zgodziła się, że ze względu na ograniczony obszar nie jest możliwe 

urządzenie tutaj typowego wybiegu dla psów. Ponadto ze względu na potrzebę dostępu 

do instalacji urządzeń infrastruktury technicznej, niewskazane jest jego ogrodzenie.  

Jednocześnie podzielając argumenty Mieszkańców, Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny zgadza 

się, aby teren ten mógł być wykorzystywany do wyprowadzania psów jako „miejsce 

sąsiedzkich spotkań właścicieli psów”, wyposażone w ławkę, śmietnik oraz tabliczkę 

przypominającą o uprzątnięciu psich odchodów. 

Ponadto wykonanie krótkiego żywopłotu pomiędzy zadaszeniami zejść do przejścia 

podziemnego będzie stanowiło zabezpieczenia przed wtargnięciem psa na pobliskie 

skrzyżowanie np. w sytuacji zerwania się ze smyczy. 

Z racji postulowanej funkcji, teren powinien być objęty regularnym sprzątaniem 

oraz pielęgnacją trawnika. Niedopuszczalne jest tutaj urządzenie tzw. łąki kwietnej. 

Docelowo należy rozważyć wytyczenie alejki spacerowej. 

 


